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Referat af bestyrelsesmøde i TRoA
Dato: 06-09-2007
Tilstede: Michael G. Nielsen, Jonas Byrresen, Søren Parbæk, Philip Knakkergaard, Niels
Chritian Trude, Anette Bavnshøj, Christian Højmose og Jakob Munk(ref).
Dagsorden:
1. Formalia
2. Rengøring
3. Næste arbejdesweekend
4. TRoA Wear
5. Aktiv sommer
6: Pleitdorf
7: Økonomi
8: Ansatte
9. Planlægning af visionsmøde
10. Betaling for lån af live huse
11. Eventuelt
A)Telefonpenge
B) Klubskabe
C) Rygning
D) Sommerlejr
E) TRoA CON
1. Formalia
Anette Bavnshøj udtræder af bestyrelsen. Christian Højmose træder ind i bestyrelsen.
Niels Christian Trude overtager posten som næstformand.
Jonas Byrresen indtræder i bordrollespilsudvalget
Dagsorden, referent, referat af sidste møde
godkendt
2. Rengøring
Det har ikke været nødvendigt at udøve sanktioner overfor medlemmerne i forbindelse med
rengøring.
Der er tilfredshed med den præventive effekt af muligheden for sanktioner.
Indsatsen for at få folk til at rydde op fortsætter
3. Næste Arbejdsweekend
Lørdag d. 27 oktober holdes arbejdsweekend i TRoA
Sandwich fri sodavand og aftensmad til deltagerne.
Seancen afsluttes med videoaften.
Der laves liste over opgaver på forum.
4. TRoA wear
Sættes i gang snarest
5. Aktiv sommer
Arrangøren af den første uge hoppede fra i sidste uge, men alligevel var der tilfredshed blandt
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deltagerne.
Christian Højmose arrangerer 2008 aktiv sommer
"How to do: Aktiv sommer" er under udarbejdelse, men der mangler stadig meget arbejde.
6. Pleitdorf
Der var 146 deltagere.
Det foreløbige resultat er et plus på 8.000kr
Overordnet var der tilfredshed med scenariet
7. Økonomi
Der er bogført frem til 26/06 2007 og Den administrative medarbejder overtager opgaven i
løbet af måneden.
Optællingen i cafeen er blevet forbedret meget og der er ingen kasse differencer af betydning.
Det besluttes at indkøbe trådløst netværk til 3.500kr
8. Ansatte
Bestyrelsen ønsker en ugentlig rapport fra de ansatte
9. Planlægning af visionsmøde.
Møder, web-side, lokaler tages op på næste møde
Aktiviteter, Battle-lokale november
Klubblad December/ januar
10. Betaling for lån af live huse.
Sagen afventer et bestyrelsesmøde i Einherjerne.
Der var en diskussion af samarbejdet med einherjerne mht. lån af huse. Det blev besluttet at
afvente svar fra einherjerne.
11. Eventuelt
A) Telefonpenge
Det blev diskuteret om det kunne komme på tale at kompensere for bnrug af egen telefon i
forbindelse med arrangementer.
Der blev foretaget en indikativ afstemning afstemning for at lodde stemningen omkring
kompensation for brug af egen telefon i TRoA regi
Generel komensation til bestyrelsen2 stemmer
Kompensation fra sag til sag 5 stemmer
Ingen kompensation 2 stemmer
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
B) Klubskabe
Der er ved at være styr på hvem der lejer hvilke klubskabe.
Det blev diskuteret om der skal stille nye skabe op i battle-lokalet og medlemmer der har en
battle-skabserklæring kan få depositum tilbage fra de gamle skabe.
C) Rygning
Lovgivningen på området skal undersøges Michael G. Nielsen sender en henvendelse til LLR
Niels Christian sørger for at sætte et skilt op der indskærper at askebægre skal gøres rent.
D) Sommerlejr
Bestyrelsen efterlyser en arrangør af sommerlejren.
E) TRoA con
Der skal oprettes en arrangør gruppe til TRoA con. Niels Christian starter jagten på en CON
boss
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